
PROGRAMMA WOLVEN
Mei - Juni

INLEIDING

Nu alle paaseieren volledig opgegeten zijn, is het tijd voor de laatste 2 maanden voor het

kamp. Het beloven nog 2 spetterende maanden te worden, dus komen is de boodschap! Nu

ook de kriebels voor het kamp beginnen te komen, wordt het ook eens tijd dat we jullie wat

echte technieken aanleren. Als jullie dit kamp droog willen eten en slapen, zullen jullie deze

2 maanden zeker moeten komen!

PLANNING

ZONDAG 2 MEI (9u30 – 12u00)

Omdat het gisteren de dag van de Arbeid was gaan we vandaag het grote

sollicitatiespel spelen. Vandaag leren we jullie hoe je later heel veel geld kan

verdienen.

ZONDAG 9 MEI (9u30 - 12u00)

Bikke bikke bik, hap hap hap, eerst de soep en dan de doorregende pap? Dat willen we niet

meemaken op kamp he? Daarom gaan we vandaag shelters leren opzetten, zodat we lekker

droog kunnen eten op kamp.

VRIJDAG 14 MEI: KAMPAVOND

Vanavond is het kampavond. Hierbij willen wij de ouders uitnodigen om info te krijgen over

het kamp. Meer info volgt nog van zodra we weten wat de maatregelen toelaten.

ZONDAG 16 MEI (9u30 – 12u00)

Vandaag gaan we ons rot amuseren op verplaatsing. We gaan naar een plek die goed

voorbereid is op kinderen en waar plezier gegarandeerd is. Misschien raad je het al, maar we

trekken vandaag naar een speeltuin! Om te weten te komen welke speeltuin we gaan

bezoeken, zal je naar de vergadering moeten komen!



ZONDAG 23 MEI (9u30 – 12u00)

Vandaag gaan we de Grote Boeren Spelen van heel Hoboken en omstreken houden. We

gaan op zoek naar de innerlijke boer dat aanwezig is bij jullie. Als je benieuwd bent wie de

coolste boer is moet je zeker komen.

ZONDAG 30 MEI (9u30 - 17u00)

Wat we vandaag gaan doen blijft nog even een verrassing…Wat we al wel kunnen zeggen is

dat jullie zeker een lunchpakket en fluovest moeten meenemen.

ZONDAG 6 JUNI (9u30 – 12u00)

Wie van bewegen/sporten houdt, is vandaag bij ons aan het juiste adres. We gaan jullie

conditie nog eens stevig bijschroeven en vooral veel plezier maken.

VRIJDAG 11 JUNI (18u30 - 20u30)

Wij nodigen jullie allemaal uit in de casino genaamd “Den 28”, hier gaan wij vanavond heel

veel geld verdienen of verliezen. Wij zijn alvast benieuwd hoe rijk jullie gaan worden.

ZONDAG 20 JUNI (9u30 - 12u00)

Als wolf slaap je in tenten op kamp. Dus zoals jullie dus al kunnen raden, gaan we vandaag

tenten leren opzetten. Als je deze zomer graag droog wil liggen, moet je dus vandaag zeker

komen!

ZONDAG 27 JUNI (9u30 - 17u00)

Wat we vandaag gaan doen kunnen we nog niet met zekerheid zeggen… Wij laten nog

weten wat we gaan doen, zodra we weten wat de maatregelen toelaten.



SLOTWOORD

Ziezo, dat waren alweer de laatste twee maanden. Hopelijk kijken jullie even hard uit naar

het kamp als wij!

Groetjes,

Jullie teergeliefde leiding ♥

Conejo, Newfoundlander, Agoeti en Schaarbek


